Jsme vděční
za každý nový den
Filip a jeho rodina jsou hrdinové našeho dnešního rozhovoru.
I přes Filipovo těžké zdravotní postižení dokáže rodina fungovat
v běžném prostředí a radovat se z každého nového dne.
Na naše otázky odpovídá Silva, maminka dvou synů, třináctiletého
Tomáše a šestiletého Filipa.
Váš Filípek trpí velmi závažnou chorobou. Můžete nám o ní něco říci?
Je to vrozená metabolická porucha nazvaná Smith-Lemli-Opitz syndrom. Vyznačuje se četnými vrozenými dysmorfiemi a mentální retardací. Projevuje se
velmi nízkou hladinou cholesterolu, což
znamená, že se tělo přestane vyvíjet. Filípkovi se vývoj zastavil v šestém měsíci jeho života. Je mentálně retardovaný
a hypotonický, což znamená, že se nehýbe jako zdravé dítě. Také velmi špatně spí, každý večer musí užívat léky.
Takže Filípek bude navždy šestiměsíčním miminkem?
Ano. Doktoři nám predikovali, že bude
pouze ležet, ale je to bojovník. Nejen, že
sedí, ale často v postýlce i stojí. Sám se

nenají, takže ho pětkrát denně krmím
speciální lžičkou.
Poznáte, co má rád?
Ale jistě. Umí dát najevo pocity. Rozumím mu a vnímám, jak se cítí. Nejsnáze
poznáte lásku a vztek. Co se týče jídla, nejlépe reaguje na svíčkovou. Jako
správný mužský. Akorát mu všechno
jídlo musím mixovat. Také miluje pohádky, zejména Krtečka.
A jak se s touto situací vyrovnává Váš
první syn?
Tomáš je báječný brácha, snaží se
pomáhat. Díky Filípkovi ví, co je v životě opravdu důležité. Neřešíme klasické
„problémy“ dnešních teenagerů. Hodně
držíme při sobě, žijeme ve svém světě,
máme tak trochu jiné starosti. S péčí
o Filípka nám pomáhá celá široká rodina. Jsme za to s manželem velice vděční,
každé pomoci si vážíme.
Zvládnete při takto náročné péči o Filípka ještě odpočívat?
Přiznám se, že odpočívat moc neumím. Starost o dítě je strach, který Vás
neopouští. Je hodně náročné smířit se
s tím, že náš syn není a nikdy nebude
zdravý kluk, co leze po stromech. Ale
chodím na částečný úvazek do práce,
tak tam alespoň přijdu na jiné myšlenky.
Mnoho čtenářů by mohlo napadnout,
zda by nebylo jednodušší dát Filípka do
ústavu…
Jednodušší pro koho? Pro Filípka určitě ne. Doktoři nám nejdříve říkali, že
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se dožije pouze šesti dnů, pak čtrnácti,
pak mu dávali měsíc a už je tu s námi
šest let. Věřím, že ten rozdíl dělá naše
láska a péče, kterou mu prostě nikdo
jiný dát nemůže. Žijeme s vědomím, že
smrt může přijít kdykoliv a jsme vděční
za každý nový den. I když je to pro nás
všechny psychicky náročné, snažíme se
být stateční. (PR)

